Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
4/02. -pročišćeni tekst i 9/03.) u svezi s člankom 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama
("Narodne novine" broj 172/03.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 7. sjednici 29.
studenoga 2004. godine

ODLUKU
o voñenju Kataloga podataka
u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se obaveza voñenja Kataloga podataka u informacijskom sustavu
Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Katalog podataka) i ureñuju odnosi u svezi s njegovim
ustrojavanjem, održavanjem i korištenjem.

Članak 2.
Katalog podataka, u smislu ove Odluke, jeste ureñeni pregled podataka sadržanih u
informacijskim bazama, što ih vode informacijske službe u Osječko-baranjskoj županiji (u daljnjem
tekstu: Županija).
Pod informacijskom bazom, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se ureñeni i ažurno održavani
skup tekstualnih, grafičkih, zvučnih ili multimedijalnih podataka o činjenicama i dogañajima, oblikovan
u evidencije, registre, kataloge, zbirke i druge vidove organizacije skupa podataka.
Informacijske službe, u smislu ove Odluke, su tijela i službe u Županiji, koje obavljaju poslove
evidentiranja, prikupljanja, obrade, analize i iskazivanja podataka od značaja za ostvarivanje Ustavom,
zakonom i drugim propisima utvrñenih prava i dužnosti Županije, odnosno grañana u njoj.

Članak 3.

-

Katalog podataka se ustrojava radi stvaranja informacijske baze potrebne za:
pospješivanje dostupnosti podacima i informacijama sadržanim u informacijskim bazama
informacijskog sustava Županije svim zainteresiranima pod jednakim uvjetima,
osiguranje racionalnosti i djelotvornosti prikupljanja, obrade, čuvanja i prijenosa podataka i
informacija u informacijskom sustavu Županije,
programiranje i planiranje informacijskog sustava Županije i projektiranje njegovih
informacijskih baza.

Članak 4.
Katalog podataka sadrži podatke o informacijskim službama, informacijskim bazama, koje te
službe vode, te o sadržaju tih baza.
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O svakoj informacijskoj službi vode se sljedeći podaci: naziv službe, adresa, ustrojstvena
jedinica koja vodi bazu, odgovorna osoba i njezin telefonski broj.
O svakoj informacijskoj bazi vode se sljedeći podaci: naziv službe koja vodi bazu, naziv baze,
pravni temelj voñenja baze, namjena baze, vrsta i oblik baze, sadržaj baze, jedinice promatranja, izvor
podataka, vrijeme ažuriranja i čuvanja podataka, način voñenja i čuvanja podataka, broj jedinica u bazi,
dostupnost podataka i mogući način korištenja podataka.
Sadržaj informacijskih baza opisuje se navoñenjem jedinice promatranja i liste obilježja za tu
jedinicu promatranja.
Odluku o ustanovljenju baza donosi nadležno tijelo. Za tijela Županije odluku o ustanovljenju
baza donosi Poglavarstvo Županije.
Katalogom podataka mogu se, pored podataka iz stavka 2., 3. i 4., obuhvatiti i drugi podaci o
informacijskim službama, informacijskim bazama i sadržaju tih baza važni za potpunije ostvarivanje
ciljeva iz članka 3. ove Odluke, koje svojim aktom utvrdi Poglavarstvo Županije.

II. USTROJAVANJE I ODRŽAVANJE KATALOGA PODATAKA
Članak 5.
Podaci koji čine sadržaj Kataloga podataka prikupljaju se posebnim obrascima.
Sadržaj obrazaca i način njihove popune propisat će Poglavarstvo Županije svojim uputstvom.
Članak 6.
Katalog podataka ustrojava i vodi Tajništvo Županije (u daljnjem tekstu: Voditelj Kataloga).
Katalog podataka se vodi na način kojim se osigurava tekuće iskazivanje i davanje
individualnih i zbrojnih podataka.
Podaci Kataloga podataka obrañuju se i pohranjuju primjenom informatičke tehnologije.
Članak 7.
Informacijske službe su dužne svaku promjenu podataka za koje su nadležne, a koji čine sadržaj
Kataloga podataka, prijaviti Voditelju Kataloga na propisanim obrascima u roku od 15 dana od dana
njezina nastanka.
Voditelj Kataloga je dužan evidentirati svaku promjenu podataka u Katalogu podataka
najkasnije osam dana od dana primitka obavijesti o promjeni.

Članak 8.
Radi ocjene racionalnosti i ekonomičnosti, u postupku donošenja županijskih propisa i drugih
akata kojima se osnivaju ili se predviña osnivanje novih odnosno proširenje postojećih informacijskih
baza, podnositelj nacrta akta je obavezan pribaviti i predočiti izvješće Voditelja Kataloga, da li se
potrebni podaci nalaze u nekoj od postojećih informacijskih baza u informacijskom sustavu Županije,
kao i o njihovoj dostupnosti s obzirom na tehničko-tehnološke karakteristike baze.
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III. KORIŠTENJE KATALOGA PODATAKA

Članak 9.
Katalog podataka, kao javnu evidenciju, mogu koristiti svi zainteresirani za pronalaženje
podatka potrebnog za ostvarivanje njihovog prava odnosno izvršavanje njihovih dužnosti.

Članak 10.
Dostupnost podacima osigurava se omogućavanjem interaktivnog pretraživanja Kataloga
podataka u okviru županijske informatičke mreže putem web stranica Županije, a na zahtjev tražitelja u
usmenoj ili pisanoj formi.
Voditelj Kataloga će tražitelju, na njegov zahtjev i trošak, osigurati izlistanje, kopiranje i
dostavu cjelokupnog ili dijela Kataloga podataka.

Članak 11.
Informacijske službe su dužne pružiti podatke o informacijskim bazama kojima raspolažu i
njihovom sadržaju.
Informacijske službe su dužne staviti na raspolaganje i tražene podatke i informacije iz svojih
informacijskih baza, ako je to u skladu s aktima kojima se ureñuje korištenje tih podataka i informacija.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Poglavarstvo Županije će donijeti akte iz članka 4. stavak 5. i članka 5. stavak 2. u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 13.
Voditelj Kataloga će osigurati pripremu izvedbenog projekta za voñenje Kataloga podataka u
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 14.
Voditelj Kataloga će prikupiti podatke i ustrojiti Katalog podataka u roku od 90 dana od dana
stupanja na snagu akta iz članka 5. stavak 2. ove Odluke.
Informacijske službe su dužne na zahtjev Voditelja Kataloga u utvrñenom roku dostaviti
podatke potrebne za ustrojavanje Kataloga.
Poglavarstvo Županije će u roku od 30 dana od podnošenja izvješća Voditelja Kataloga o
izvršenju obveza iz stavka 1. donijeti akt o ustanovljenju informacijskih baza koje vode tijela Županije,
ukoliko one nisu formirane temeljem ranije donesenog akta Skupštine ili Poglavarstva Županije.
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Članak 15.
Praćenje ostvarivanja obveza utvrñenih ovom Odlukom u pogledu ustrojavanja, održavanja i
korištenja Kataloga podataka povjerava se radnom tijelu Poglavarstva Županije nadležnom za pitanja
informacijskog sustava Županije.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
Klasa: 008-04/04-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-04-4
Osijek, 29. studenoga 2004.

Predsjednik
Branimir Glavaš, v.r.
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